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1  Proceedo  

Proceedo är Göteborgs Stads inköp- och leverantörsfakturasystem. Här ser du stadens 

ramavtal, beställer varor och tjänster samt hanterar dina fakturor. För att kunna lägga en 

order i Proceedo måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen Beställare.  

Leverantörsavtal, adresser och konteringsvärden kopplas automatiskt till samtliga 

användare. 

1.1 Logga in i Proceedo 

Som användare kan du komma åt Proceedo på flera olika sätt: 

• Publicerad länk på förvaltningens eller bolagets intranät 

• Genom mejl från Proceedo i samband med att användaren har något nytt att hantera 

i systemet. Det finns då en länk i mejlet som användare kan klicka på och där med 

komma till Proceedo. 

• Användaren kan välja att gå in till Proceedo via inköp och Upphandlings hemsida 

(https://www.proceedo.net/web/launch-pad/). 

Det finns två olika sätt som användare kan logga in i Proceedo. 

Användare som är inloggad på sin jobbdator, dvs en GBG3000-dator och befinner sig på 

stadens nätverk (inte det pedagogiska nätet) loggas in direkt utan att användaren behöver 

ange något användarnamn eller lösenord. 

Användare som loggar in utanför stadens nätverk eller på det pedagogiska nätet, utan en 

GBG3000-dator eller med en smartphone, iPad etc loggar in med sitt ad-konto och sitt 

”vanliga” lösenord. 

De användare som har lösenordsinloggning loggar in via http://www.proceedo.net och 

anger där sin mailadress som användarnamn och sitt proceedospecifika lösenord. Användare 

som loggar in med lösenord behöver byta lösenord minst var 90e dag. 

1.2 Från beställning till betalning  

Nedan är en bild på flödet från beställning till betalning. I denna handbok kommer de olika 

stegen förklaras och vad du som användare behöver göra.  Nedan är en kort beskrivning av 

vad de olika stegen innebär.  

http://uhb.goteborg.se/winst/
http://www.proceedo.net/


 

Beställningen läggs i Proceedo, där den blir konterad av beställaren, därefter skickas den till 

den eller de attestanter som ska godkänna beställningen. Nu har en order skapats och den 

skickas till leverantören. När ordern levererats ska den leveranskvitteras, det står det mer 

om i kapitel 4. När fakturan inkommer sker ankomsthantering och då sker det kontroll av 

uppgifter på fakturan. Fakturan kan gå i tre olika flöden, ordermatchning, abonnemang eller 

efterattest.  

Ordermatchning (1.) – innebär att fakturan har en order i botten och om allt stämmer 

mellan order och faktura och att leveranskvittens är gjord behöver du inte hantera fakturan 

utan den blir klar automatiskt. 

Abonnemang (2.) – innebär att det finns upplagt ett abonnemang som fakturan matchas 

mot, detta är vanligt på exempelvis telefoni eller andra fakturor som kommer med jämna 

mellanrum och med ungefär samma belopp.  

Efterattest (3.) – i detta flöde behöver fakturan granskas och attesteras innan den blir 

klarmarkerad. Beställningar som gjorts utanför Proceedo och därmed inte har en order i 

botten hamnar i detta flöde.  

 

När en faktura har status Klar skickas den vidare till ekonomisystem där betalning av 

fakturan sker på förfallodagen.  

 

1.3 Hitta information 

Det finns flera sätt för dig att hitta information, på startsidan i Proceedo finns länkar till 

viktiga sidor där du som användare kan hitta mycket information. 



 

 

 Ekonomi i staden 

På Ekonomi i staden under Ekonomisystem och systemförvaltning finns en sida för Proceedo. 

Här hittar du manualer, blanketter och annan information.  

Länk: Ekonomi i staden/Proceedo 

 

 Goteborg.se/fakturera 

Har du eller någon av dina leverantörer frågor kring att fakturera Göteborgs Stad? På 

goteborg.se/fakturera finns information om format för e-fakturor, VAN-operatörer och 

möjlighet för leverantörer att kontakta Göteborgs Stad för att börja skicka e-fakturor.  

 

 Beställarutbildningen och FKU 

Beställarutbildningen är en utbildning som vänder sig till dig som gör inköp i Göteborgs Stad. 

Det finns också en utbildning för dig som utför FKU (förnyad konkurrensutsättning). 

Utbildningarna är helt webbaserade vilket innebär att du kan gå den när du vill och i din 

egen takt. I utbildningen får du både teoretiska och praktiska kunskaper kring hur du ska 

göra dina inköp. Du når utbildningarna genom Utbildningsportalen.  

 

 Datorhjälpen 

På datorhjälpen finns det kortare filmklipp på olika moment i Proceedo.  

Länk: Datorhjälpen (goteborg.se) 

  

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/ekonomiingangen/start/Ekonomisystem%20och%20systemforvaltning/winst-proceedo
https://datorhjalpen.goteborg.se/Home?searchQuery=proceedo


2  Skapa beställning 

I detta kapitel kommer du lära dig hur du hittar avtal, sökning av produkter, vad olika 

symboler betyder och var viktig information finns.  

2.1 Hitta avtal och sök produkter/tjänster 

I detta avsnitt finns information om att hitta och söka avtal, produkter och tjänster. Det finns 

två sätt att enkelt kunna hitta rätt produkt/tjänst och avtal. Du kan antingen leta upp rätt 

avtalsområde och eller söka efter den produkt eller tjänst du letar efter.  

Kom ihåg att det är viktigt att beställningar görs på rätt avtal och leverantör utefter det 

beställningssättet som gäller.  

 Hitta rätt genom Visa alla avtalsområden 

Att gå via avtalsområde är fördelaktigt om du vet vilket område som beställningen ska 

avropas på eller om avropet ska göras på ett underområde. Då det genom sökning via 

avtalsområden tydligt framgår vilka underområden som finns på avtalsområdet.  

För att söka på detta sätt klickar du på fliken Inköp, i vänstra kanten av sidan står det Visa 

alla avtalsområden klicka där och du får fram alla avtal. Avtalen är kategoriserade i 

bokstavsordning. Avtal som har underområden syns under avtalsområdet.  

 

 

Avtalsområdet och underområden syns på 

bilden nedan. Underområden har en röd 

ruta runt sig.  



När du valt det avtal du vill söka på, tryck på avtalet eller underområdet. Du får då upp alla 

produkter eller formulär som finns kopplat till det avtalet. Du kan förfina ditt resultat genom 

att skriva in en specifik produkt du letar efter i sökfältet eller genom att kryssa i leverantör 

under Förfina sökresultatet.  

 

 

Kontrollera att du beställer rätt produkt på rätt avtal och i rätt kategori. För att vara säker på 

detta kan du trycka på en produkt eller ett formulär under Information för beställare (se 1.), 

där går det att läsa hur avtalet ska avropas. Om du har synpunkter på avtalet kan du lämna 

det genom att klicka på Lämna din synpunkt (se 2.). Viktigt, lämna inte privat eller känslig 

information. Är det rangordning (se 3) syns det också i rutan ”Information till beställare”. 

 

 

 Hitta rätt genom sökning av produkt/tjänst 

Om du inte vet vilket avtal som du ska använda dig av är rekommendationen följande: 

1. Sök på den produkt eller tjänst som du vill köpa.  

 

 



 

1. När du gjort sökningen ser du till vänster vilka avtalsområden som produkten finns i. 

Här väljer du avtalsområde utefter vad produkten ska användas till. För att få fram 

snabb information om avtalet kan du klicka på leverantörsnamnet och får då upp en 

ruta med aktuell information. 

 

2. Kontrollera i Information för beställare hur avtalet ska avropas. Detta finns genom att 

antingen klicka på informationsartikeln, produkten eller tjänsten. I bilden nedan syns 

Information för beställare i den markerade rutan.  



 

 

 Tumme upp 

 

Rutan med Tummen upp är alltid ibockad. Produkter som är markerade med Tummen upp är 

nettoprissatta artiklar - en prislista på specificerat sortiment där vi fått extra förmånliga 

priser. Sortimentet baseras oftast på de varor/tjänster som vi mest frekvent köper. 

Skillnaden mot ”bara” rabatterade priser blir ofta väldigt stor. 

 

 Lagervara 

 

Lagervara innebär att varan har noll dagar i leveranstid. Alla artiklar och formulär med noll i 

leveranstid får automatiskt lagermarkeringen. Det går att söka på lagervaror genom att 

bocka i lagermärkningen vid sökning.  

 

 Miljömärkning 

Genom att klicka på bocken bredvid bladet, görs sökningen på produkter som innehåller 

någon miljömärkning. Om specifik märkning ska väljas klicka på Välj märkning, en lista med 

de olika miljömärkningarna som finns syns då och en eller flera märkningar kan väljas.  



 

 

  Rangordning 

Vid avtal som har rangordning ska inköp göras hos den leverantör som har Rang 1, om denna 

leverantör inte kan leverera ska beställning göras hos leverantör som har Rang 2 osv. Bilden 

nedan visar hur det ser ut om ett avtal har rangordning.  

 

 

 Sortera och hitta information 

För varje produkt som visas i träfflistan, kan de sorteras på olika sätt. Förvalt är relevans som 

inte innehåller någon sortering. Du kan exempelvis välja att sortera efter fallande eller 

stigande ordning, efter pris eller alfabetiskt.  



 

För att få mer information om artikeln för du muspekaren över bilden, du får då upp en kort 

beskrivning av produkten, vilket företag som levererar produkten, produktens leveranstid, 

artikelnummer och pris. Du ser också vilka märkningar som respektive produkt har såsom 

tumme-upp, lagervara och olika miljömärkningar.  

 

 

Samma information får du också fram om du dubbelklickar på produkttexten, här syns också 

kontaktinformation till leverantör och instruktion för beställning.  



 

 

För vissa produkter behöver du fylla i fler uppgifter till leverantören för att kunna gå vidare 

med beställningen. Vid dessa fall kommer en ruta upp med uppgifter som behöver fyllas i 

när du klickat på Köp.  

 

 

 Återställ sidan  

Om en sökning är gjord och du vill återställa sidan genom att ta bort din sökning, klicka på 

Återställ sida i högra hörnet. Sökningen försvinner då och du kan börja om på nytt.  

 

 

 



 Jämföra produkter 

För att jämföra produkter bockar du i produkterna som du vill jämföra till höger om knappen 

Köp, för att sedan jämföra produkterna trycker du på Jämför.  

 

En jämförelse av produkterna kommer då upp, skrolla ner för att se mer information och 

längst ner går det att lägga produkterna i varukorg.  

 

  

 Varukorgen 

En produkt väljs genom att trycka på Köp, om du ska ha ett större antal av samma produkt 

anger du det bredvid köpknappen innan du trycker köp. 

Bilden nedan visar varukorgen, nedan är förklaring för respektive funktion. 

1. Högst upp till höger visas varukorgen, antal produkter som ligger i den samt totala 

summan. 

2. Du kan ladda om varukorgen eller ta bort allt som ligger i den genom att klicka på 

Ladda om eller Ta bort alla.  

3. Du kan namnge din beställning genom att klicka på Beställningens namn.  



4. Ändringar av valda produkter kan göras i varukorgen genom att trycka på plus (+) och 

minus (–) tecknen under antal. Det går att skriva direkt i rutan det antal som ska 

beställas. För att ta bort en vara tryck på krysset (x).  

5. När du är klar med din varukorg klicka på Fortsätt. Om du vill se mer information om 

de produkter som är i varukorgen klicka på Visa alla artiklar. 

6. ”Visa alla artiklar” är bra att använda om du har många artiklar i varukorgen och vill 

få fram alla i en lista. Här finns också en funktion att kunna ersätta en artikel. 

 

1. 

 2

. 

3. 

4. 

5. 



 

Vid beställning i Proceedo var uppmärksam på värdet av varukorgen, tänk på att din 

beställning bör uppnå en rimlig summa per leverantör!  

2.2 Formulär  

I Proceedo görs också beställningar på tjänster, för detta används formulär och i följande 

avsnitt kommer detta gås igenom hur olika formulär kan se ut. 

 Formulär 

Beställningar kan även göras till tjänsteleverantörer. Istället för att lägga till produkter fyller 

du då i ett beställningsformulär som skickas till leverantören. Ifyllt formulär läggs även det 

som en produkt i varukorgen. 

Ett exempel på där formulär används är för glasögon. I bilden nedan har en sökning gjorts på 

glasögon. Klicka på Fyll i för att komma till formuläret.  

 

När du är fyllt i uppgifterna klicka på Köp för att lägga i varukorg.  

 



 

 

 Rekvisitionsbeställning 

En annan typ av order är Rekvisition. Denna ska endast användas för mindre köp där det inte 

finns ramavtal. Rekvisitionen måste kopplas till de personer som ska kunna använda den. I 

rekvisitionen skrivs vad som ska köpas och går därefter för attest. Om rekvisitionen ska 

användas för hämtköp ska den skrivas ut. 

Fyll i alla obligatoriska fält i rekvisitionen. Välj om leverans ska ske till ordinarie 

leveransadress eller om det är ett hämtköp, klicka sedan Köp.  



 

Rekvisitionen hanteras nu som övriga inköp, gå vidare genom att trycka Fortsätt. Kontera 

rekvisitionen, välj leveransadress Hämtköp om rekvisitionen ska användas i affär eller 

ordinarie leveransadress om varorna ska skickas från leverantör. När allt är ifyllt tryck Skicka 

beställning så skickas rekvisitionen till beslutsattestant. När beslutsattest gjorts skickas 

orderkopia till beställaren som skriver ut rekvisitionen och skickar till leverantören 

alternativt tar med rekvisitionen till affären. 

När inköp gjorts ska leveranskvittens göras, se kapitel 4.  

 

 Direktupphandlingsformulär 

Beställningar kan även göras genom direktupphandlingsformulär. Detta görs när det inte 

finns ramavtal för varor eller tjänsten som söks. Inköp och Upphandling har information om 

hur du ska göra när du gör en direktupphandling (Inköp och Upphandling/Direktupphandla). 

För att ha tillgång till formuläret direktupphandling måste det tilldelas dig som beställare, 

tilldelning sker lokalt på respektive förvaltning/bolag.  

 

Fyll i de obligatoriska fälten (märkta med *). Kom ihåg att göra en leverantörskontroll innan 

köp, detta för att se så leverantören är seriös och följer avtalsvillkor. Det som skrivs i rutan 

Ange utvärderingskriterier kommer inte med till leverantören. 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/inkopochupphandling/start/bestalla/direktupphandla


 

 
  

 

2.3 Sätt kontering 

När din varukorg är klar klickar du på Fortsätt, det är då dags att kontera beställningen. 

Det finns flera olika koddelar som kan användas, de som måste fyllas i är konto, ansvar och 

verk, undantag finns för vissa av Göteborgs Stads bolag. Det är viktigt att konteringen fylls i 

rätt för att den ekonomiska informationen som redovisas ska stämma. 

  Kontering 

Beställningen ska konteras innan den skickas vidare för attest. En del produkter har fått ett 

förvalt konto som visas direkt i konteringsfältet när du ska kontera. Detta är ett förslag på 

konto och du kan ändra det genom att klicka i konteringsfältet, ta bort kontot och skriva ett 

nytt.  

1. Klicka på förstoringsglaset för att söka efter värden kan göras på alla koddelar.  



2. Om du klickar på Konteringsinstruktion laddas en fil med Göteborgs Stads kontoplan 

ner där information om användning för olika konton finns.  

3. Vissa koddelar har en eller flera sambandskontroller kopplade till sig, t ex måste alltid 

Verk anges. Om du missar att ange ett värde blir det en röd ruta kring koddelen som 

måste anges. För muspekaren över värdet och du kan se vad sambandskontrollen 

kräver. Det framgår också vid den röda cirkeln med utropstecknet att det är en 

sambandskontroll som kräver konteringsvärde.   

 

 

 Ny kontering och dela rad 

För att få fler rader att kontera på finns det två sätt att göra det på, antingen genom Ny 

kontering (se 1.) eller genom Dela rad (se 2.) 

 

Genom att lägga till Ny kontering skapas en ny rad, du konterar den och kan sedan flytta 

specifika produkter mellan konteringsraderna antingen genom att använda pilen vid 

produkterna, eller dra respektive produkt till önskad konteringsrad. Genom detta så flyttar 

du en specifik produkt vilket gör att beloppet på produkten flyttas med till den 

konteringsraden.  

 

 

1. 

2. 

1. 

2. 
3.  



Om hela kostnader ska fördelas skapar du en ny rad genom att trycka på cirkeln med två 

pilar där det bredvid står Dela rad. 

Genom att trycka på Dela rad skapas en rad till, om du vill skapa fler rader trycker du på 

plustecknet (+) eller ta bort rader genom att trycka på minus (-). Du kan antingen dela på 

kostanden genom att ange procentfördelningen eller att fördela kostnaden genom att ange 

beloppet som ska vara för respektive rad.  

 

 Periodisering av beställning 

Periodisering kan göras både på beställning och på faktura. Periodisering är en del av 

konteringen. När du ska periodisera en beställning måste du vara helt säker på när du får 

varorna och när fakturan kommer. Vid periodisering ska du först välja Period from, här kan 

du välja enligt bild. Rekommendationen är att inte periodisera beställningar. 

 

 

Därefter väljer du Antal perioder som fakturan ska periodiseras över. 



 

 

När du är klar med konteringen klicka på knappen fortsätt.  

 

2.4 Slutför beställning 

Sista steget innan beställningen skickas vidare till attestant är Slutför beställning. I detta steg 

kan beställningen namnges i fältet Beställningens namn. Genom att namnge en beställning 

underlättar det att kunna identifiera beställningen i rapporter, sökningar och 

leveranskvittering. Beställningens namn bestäms helt av dig och följer inte med till 

leverantören. 

Under Intern kommentar är det valfritt att skriva kommentar om beställningen, observera 

att detta inte skickas med till leverantören.  

Vid Bifoga fil kan du bifoga filer, observera att detta inte skickas med till leverantören utan 

är internt.  

 

 



 Adresser 

Fyll i leveransadress och fakturaadress. Du har flera leveransadresser att välja mellan, för att 

välja leveransadress klicka på det blå förstoringsglaset. Tänk på att adresserna kan vara 

väldigt lika varandra, så var säker på vilken adress som du ska använda. Varje adress är 

kopplad till en GLN-kod, denna kod kopplar leverantören ihop med kundnumret för 

adressen. Om detta blir fel kommer leverans inte att ske!  

Vid en ny adress för en ny verksamhet kontakta din lokala systemadministratör för att få en 

ny leveransadress upplagd. 

Om du endast har en fakturaadress kopplad till dig som beställare så kommer denna visas 

automatiskt. Har du flera fakturaadresser så får du välja fakturaadress genom att trycka på 

förstoringsglaset.  

 
 

För att förenkla kan du lägga leveransadressen som favorit och förvalt värde se avsnitt 2.6.  

 Information till leverantör 

Under Leverantör och avtal kan leveransdatum anges för de leverantörer som kräver det. 

Klicka på kalandern så kommer en kalender fram där du kan välja datum. Genom att trycka 

på Information till leverantör kommer en ruta fram där du kan skriva en kommentar till 

leverantören. Denna symbol visas bara för de leverantörer som kan ta emot kommentarer. 

 

 

Under Leverantör och avtal ser du också ordervärde per avtal/leverantör om du har gjort en 

varukorg med varor från flera leverantörer. 



 

När du är färdig med din beställning klickar du på knappen Skicka beställning. Beställningen 

går nu automatiskt till attestant/attestanter som kan attestera ansvar/ansvaren du konterat. 

Kontrollattest är nu gjord. 

 

2.5 Attest av beställning 

Beslutsattestanten ska kontrollera beställningen och konteringen för att sedan godkänna 

den om allt stämmer. Som attestant får ett mejl när du har en beställning att attestera.  

 

Beslutsattestanten kan också välja att ändra beställningen - minska kvantitet - eller neka hela 

beställningen, mejl skickas då till beställaren om att ändring skett. När en beställning nekats 

måste en ny beställning göras. Det är först när en beställning är attesterad som en order 

skapas och skickas till leverantören, en orderkopia skickas då till beställaren.  

På startsidan syns det om det finns beställningar att attestera. Du kan antingen klicka på 

Beställningar att godkänna i den blå Att hantera rutan på startsidan eller välj Alla 

beställningar och Godkänn beställning.

 

 

 

Vid Beställningar att godkänna ser du en lista på de beställningar som du ska attestera.  



 

 

I nedanstående bild ser du var du kontrollerar kontering (se 1.), vilka produkter som 

beställningen innehåller och belopp. Om allt stämmer godkänner du fakturan genom att 

klicka på den gröna knappen Godkänn (se 2.) 

 

 

 Ändra beställning 

Som attestant kan du ändra en beställning innan du godkänner den. Detta görs genom att 

klicka på Ändra beställning.  

1. 

2. 



 

 

Du kan då ändra kvantitet, kontering samt lägga kommentar till beställaren. När ändringen 

är genomförd klickar du på Godkänn.  

 

 

 Eget köp 

Om du som attestant får en beställning som du ska beslutattestera och det gäller produkter 

eller tjänster till dig själv ska du bocka i rutan ”Mitt eget köp” samt skriva en kommentar. 

När du sedan trycker Godkänn skickas beställningen automatiskt till nästa attestant i 

hierarkin. 

 

OBS! Denna funktion ska aldrig användas av den attestant som är högst upp i hierarkin, då 

fungerar den inte. Här måste istället en manuell hantering och rutin finnas. 

 



 Sätt beställning under utredning 

Innan en beställning godkänns av attestant kan attestanten sätta beställningen under 

utredning. Detta kan exempelvis göras om det är något som är oklart kring beställningen 

som behöver kontrolleras innan den kan godkännas. Om du vill sätta beställningen under 

utredning klicka på Sätt beställning under utredning.  

 

Det kommer då upp en ruta där du som attestant kan skriva till beställaren om varför 

beställningen är satt under utredning. När kommentar är ifylld klicka på Sätt under 

utredning.  

 

När beställningen är satt under utredning ser du det i listan vid förstoringsglaset (se 1.), du 

ser det också på beställningen (se 2.). Kommentaren som är lagd syns under Kommentar från 

tidigare attestant (se 3.).  

 

 

2. 

3. 

1. 



2.6 Favoriter, Förvalt värde och sätt för alla 

Inställningar kan göras för förvalt värde och favoriter och detta kan både göras på kontering 

och adresser. För att göra detta klicka på förstoringsglaset. 

Favorit – Välj de värden som ska komma högst upp i listan, förslagsvis de värden som du 

använder mest. 

Förvald – Detta värde sätts automatiskt när du beställer. Du kan bara sätta ett värde som 

förvalt. OBS! På konto ska aldrig förvalt värde sättas. 

Sätt för alla – kan göras vid kontering, detta innebär att det värdet sätts på alla rader i den 

beställning/faktura du konterar.  

 



  

 

 

2.7 Spara beställning, ej skickad beställning och spara som mall  

 Spara beställning 

Vill du vänta med att skicka din beställning kan du klicka på knappen Spara till senare eller 

Spara som mall. Det är viktigt att du vid val att spara som mall väljer Spara som egen, detta 

då mallen annars blir synlig för samtliga användare i Proceedo.  

Beställningen som sparas skickas inte vidare till attestanten.  

 

Tänk på att innan du sparar ge beställningen ett namn, i bilden nedan har beställningen 

döpts till Spara beställning. 

 

 

Tips! Spara din beställning någon eller några gånger under tiden du arbetar med den så 

riskerar du inte att förlora den vid eventuellt systemavbrott eller utloggning. Automatisk 

utloggning sker efter 30 minuters inaktivitet. 

 

 Ej skickade beställningar 

För att se sparade beställningar och mallar, gå in under inköpsfliken. Under rubriken Ej 

skickade beställningar ser du om det finns beställningar som är sparade. I exemplet nedan 

finns det två beställningar som inte är skickade. Du kan genom att föra muspekaren över den 

sparade beställningen se vilka produkter som ligger i beställningen. Klicka på Öppna för att 



lägga produkterna i varukorgen. För att ta bort beställningen klicka på Ta bort. Klicka på 

Ladda om för att uppdatera listan.  

 

 

 

 Mallar 

Dina sparade beställningsmallar hittar du under fliken Inköp och sedan under rubriken 

Mallar. För att använda mallen klicka på Lägg i varukorgen, varorna läggs då i varukorgen. 

Om du vill ta bort mallen klicka på Ta bort.  

 

 

Om du vill få en översikt på vilka produkter som är med i mallen kan du trycka på Visa 

artiklar, du kan då lägga enskilda produkter i varukorgen genom att trycka på knappen Köp.  

 

 

Ändra mallen genom att trycka på Ändra mall och exempelvis ändra namn, beskrivning på 

mallen, ta bort produkter eller ändra kvantitet.  



 

När du gjort klart dina ändringar trycker du på Spara. 

Om en mall innehåller artiklar som utgått kommer dessa att markeras i mallen och du måste 

plocka bort de artiklarna innan du kan använda mallen. 

 

 Tidigare beställningar 

Du hittar dina tidigare beställningar under fliken Alla beställningar och Sök beställningar. Du 

kan använda en tidigare beställning genom att klicka på knappen Använd som mall. 

 

  

Hela beställningen kopieras då till en ny beställning. Även kontering och adresser följer med. 

Du kan ändra i beställningen, lägga till eller ta bort produkter, ändra kontering och adress. 

Du måste öppna konteringen och kontrollera den innan du kan skicka beställningen vidare. 

När du är färdig med din beställning klickar du på knappen Skicka beställning. Beställningen 

går då till attestanten/attestanterna som är ansvarig för ansvaren som du konterat på.  

 

2.8 Beställningar med Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) som 

fakturamottagare 

Vid beställningar avseende leasing och där faktura ska skickas till GSLAB skall först ett 

avtalsnummer beställas från GSLAB enligt deras rutin. Beställningen görs sedan i Proceedo. I 

Proceedo i steget Slutför beställning ska du välja GSLABs fakturaadress och skriva 

Avtalsnumret från GSLAB i fältet under rubriken leveransadress. Om det redan finns 

uppgifter i detta fält skriver du avtalsnumret efter dessa uppgifter. Max 175 tecken.

  



 

Leveransen sker då till den adress som du som beställare angett, men fakturan hanteras av 

GSLAB. Om du inte har Göteborgs Stads Leasings fakturaadress som val behöver du ta 

kontakt med ditt lokala verksamhetsstöd som beslutar om du ska ha den behörigheten. 

  



3  Orderbekräftelse 

Orderbekräftelsen är ett kvitto på vad leverantören kommer att leverera utifrån en given 

order. Till Proceedo kommer orderbekräftelse från de leverantörer som i sina system kan 

skicka elektronisk orderbekräftelse. Det finns tillfällen då leverantören inte alltid kan 

leverera exakt det som är beställt. Vid dessa tillfällen matchar inte fakturan mot ordern. När 

en orderbekräftelse kommer in och godkänns i systemet, uppdateras innehållet i den 

motsvarande ordern med det som kan levereras enligt orderbekräftelsen.  

 

En orderbekräftelse är enbart information till beställaren om vad som kommer/inte kommer 

att levereras och vad beställaren i så fall får komplettera med i en ny beställning. 

Kompletteringsorder skall också läggas i Proceedo.  

Eventuella beställningar gjorda per telefon, mejl, fax eller via försäljare på plats kommer inte 

att redovisas i Proceedo. Dessa order kan komma att faktureras på samma faktura som order 

från Proceedo vilket gör att fakturan inte kan matchas automatiskt. 

 

Vid beställning av livsmedel är orderbekräftelse till stor nytta, detta eftersom ordern kan 

uppdateras efter att det skickas, med eventuell ny kvantitet eller nytt leveransdatum. Det är 

endast orderbekräftelser som innehåller förändringar som ska hanteras. Beställaren får ett 

mejl att de har en orderbekräftelse att hantera. Välj Alla beställningar och Godkänn 

orderbekräftelse. 

 

I fliken Godkänn orderbekräftelse visas alla de orderbekräftelser som kommit in. 

Leverantören kan skicka flera bekräftelser för samma order så länge ingen bekräftelse har 

godkänts. Varje ny orderbekräftelse inaktiverar de tidigare inkomna. Det finns alltså bara en 

aktuell orderbekräftelse i taget för varje order.  

 

3.1 Status på orderbekräftelse 

De statusar som kan förekomma för en orderbekräftelse är: 

• Godkänd – ordern är godkänd. 

• Avvisad – hela ordern är nekad av leverantören. Beställning måste göras om på nytt. 

• Avvaktar orderbekräftelse– aktuell bekräftelse som väntar hantering 

 



3.2 Olika typer av orderbekräftelser  

• Order bekräftad utan ändringar – leverantör kan leverera allt enligt ordern, denna 

bekräftelse behöver inte hanteras. 

• Order bekräftad med ändringar – leverantörer kan leverera men med avvikelser från 

ordern, måste hanteras för att uppdatera order så den kan leveranskvitteras och 

matchas mot faktura, kan även vara nytt leveransdatum. 

• Levereras ej – leverantören kan inte leverera något från ordern, ny beställning måste 

göras. 

• Order bekräftad manuellt – leverantören har inte lyckats att skicka en riktig 

orderbekräftelse och köparen har därför själv skapat en accepterad orderbekräftelse 

för att kunna leveranskvittera mot ordern 

• Order mottagen av leverantör – visas tillsammans med statusen Info, leverantör 

arbetar med orderbekräftelsen. 

 

3.3 Hantera orderbekräftelse 

För att godkänna en aktuell orderbekräftelse som är förändrad kan du klicka på Alla 

beställningar och sedan Godkänna orderbekräftelse.  

Nedan ser du en order där det inkommit en orderbekräftelse som inväntar att bli godkänd. 

 

Om orderbekräftelsen innehåller avvikelser visas de genom överstrukna artikelrader.  

Under Ändringar står det vad som är ändrat (se 1.), i detta fall är kvantitet, pris och 

leveransdatum ändrat. På raden under den strukna artikeln står vad leverantören kommer 

leverera och när.  

Orderbekräftelsen godkänns genom att beställaren trycker på knappen Godkänn. Detta 

godkännande skickas inte tillbaka till leverantören!  

 



 

För att titta på en redan godkänd orderbekräftelse går du in under Alla beställningar och Sök 

beställning. 

3.4 Skapa manuell orderbekräftelse  

Om en leverantör av någon anledning skulle misslyckas med att skicka en orderbekräftelse 

till systemet och varorna levererats, kan beställaren göra en manuell orderbekräftelse. Sök 

på ordern under Sök beställning, välj order. Ordern har status Avvakta orderbekräftelse (se 

1.). Klicka på Manuell orderbekräftelse för att skapa en manuellt godkänd orderbekräftelse 

för att på så sätt möjliggöra leveranskvittens. 

 

 
 

Klicka på ja i rutan som kommer upp och en manuell orderbekräftelse är skapad och 

leveranskvittens kan ske. 

 

1. 

1. 



 

3.5 Leveransavisering 

För att kvittera varor från Martin & Servera används leveransavisering. Som förslag vid 

leveransaviseringen anges de vikter och antal som Martin & Servera har vägt in vid packning 

av leverans. Korrigering mellan beställd vikt och levererad vikt görs automatiskt.  

Exempel: 7 kg bananer har beställts men när leveransen packas vägs bananerna in på 7,2 kg. 

En fil skapas från Martin & Servera med den vikt som kommer att levereras, i detta fall då 

7,2 kg bananer.  

 

Om leverantören har skickat en leveransavisering syns det under Kvittera leverans. Du kan se 

hur aviseringen ser ut genom att klicka på Visa. Genom att klicka på knappen Använd för 

leveranskvittens så uppdateras kvittensen till det som är i leveransaviseringen. När det är 

gjort och du kontrollerat att det stämmer klickar du på Bekräfta leverans.  

 

 
 

 Varför leveransavisering? 

Leveransavisering minskar det manuella arbetet för beställaren som leveranskvitterar och 

även för administratörerna som annars måste hantera differensen manuellt efter kontakt 

med beställaren. Om leveransavisering gjorts och förändringarna håller sig inom de uppsatta 

gränserna för fakturan vilka är 5 kr per rad eller 10 kr för hel faktura kommer fakturan att bli 

automatiskt hanterad. Om avvikelserna faller utanför uppsatta regler kommer fakturan att 

behöva granskas och attesteras för den överstigande delen.  



  



4  Leveranskvittens 

Som beställare i Proceedo är du ansvarig för att ta emot levererade varor samt att kvittera 

dessa i Proceedo. Leveranskvittens skall ske så snart som möjligt efter att varorna har 

levererats. En leverans som avser en del av en order kan också kvitteras, kvittering görs av 

det som levererats. Status på ordern blir då delkvitterad och kan kvitteras vidare när fler 

fakturor kommer in på ordern. 

Leveranskvittens görs av den som gjort beställningen, men det är också möjligt för en annan 

person att göra kvittensen om personen har rollen Extra leveranskvitterare eller fått 

uppgiften delegerad till sig. 

 

4.1 Hitta till Leveranskvittens 

Det finns två sätt för att kunna kvittera din leverans. Antingen genom att gå in på Alla 

beställningar och sedan klicka på Kvittera leverans (se bild 1.). Eller genom att gå in på 

fakturan för den order du vill kvittera och klickar på Bekräfta inleverans i fakturan (se bild 2.). 

 

Bild 1: 

 

Bild 2: 

 

4.2 Så leveranskvitterar du 

Nedan är en beskrivning av vad som skall/kan fyllas i vid leveranskvittens.  

 

1. Om det är en order med produkter kvitterar du under mottagen kvantitet, förifyllt är 

förslag på vad som ska kvitteras. Leveranskvittens skall alltid göras av kvantitet om 

det finns en kvantitet. Stäm av vikten mot det som levererats, du kan ändra antal och 



vikt om det inte stämmer. Om beställning gjorts på belopp är det nettobelopp (exkl. 

moms) som ska användas.  

2. Ange leveransdatum för leveransen. Valfritt att ange följesedelnummer. 

3. Kommentar – Du kan skriva en kommentar i rutan under Kommentarer. 

Kommentarer som är gjorda på en leveranskvittens syns under kommentarer på 

fakturan. 

Lägg till bilaga – Du kan bifoga en bilaga/fil vid leveranskvittens genom att klicka på 

Lägg till bilaga. T ex för att bifoga en deltagarförteckning eller liknande. Denna bilaga 

följer även med till fakturan och finns där synlig under bifoga fil.  

 

 

Klicka på Bekräfta leverans. Kvittensen är nu gjord. Status ändras till Delvis kvitterad om 

delar av kvittensen är gjord eller får status Kvitterad om hela leveransen är kvitterad. Om det 

tidigare gjorts en delkvittering av ordern ser du det under rubriken Tidigare mottaget för 

denna order. 

 

 Leveranskvittens på formulär 

Om du gjort en beställning genom formulär skall du avvakta fakturan innan du 

leveranskvitterar. I fakturan klickar du på Bekräfta inleverans.  

 

 
 

 

Kvittera det belopp som står på fakturan exkl. moms (belopp netto). 

 

1. 

2. 

3.  



 
 

När du är klar klicka på Bekräfta inleverans. 

 

 Leveranskvittens av Rekvisition 

Om du handlar genom rekvisition är leveranskvittensen tom. Genom att klicka på Hämta 

information från beställningen fylls det som är angett i beställningen i. Du kan också skriva in 

det manuellt samt lägga till fler artiklar genom att klicka på Lägg till artikel.  

Observera att pris ska anges exkl. moms.).  

 
 

När du är klar klicka på Bekräfta leverans. När faktura sedan inkommer kan den matchas mot 

rekvisitionen. 

Om du handlat för lägre belopp än vad rekvisitionen medger måste du avsluta ordern, se 

punkt 4.5.  

 

 Leveranskvittens av ej beställda varor 

Det är möjligt att lägga till en artikel på de beställningar som gjorts via formulär, detta 

möjliggör ordermatchning. För att göra detta klickar du upp ordern som ska 

leveranskvitteras och klickar på Lägg till ny artikel.  



 

Om en vara eller tjänst läggs till i leveranskvittens så går faktura innehållande dessa artiklar 

på efterattest. Kontering kommer att ske enligt första raden i ordern.  

 

4.3 Status på leveranskvittens  

En order kan ha följande status i leveranskvittensen: 

• Ej kvitterad – leveranskvittensen är inte utförd 

• Delvis kvitterad – delar av ordern är leveranskvitterar, ordern är fortfarande öppen. 

• Kvitterad – hela ordern är kvitterad eller överkvitterad 

• Ofullständigt slutkvitterad – användaren har avslutat en delvis kvitterad order eller 

en order i status ej kvitterad för att indikera att inga fler leveranser förväntas 

inkomma. 

• Avvaktar orderbekräftelse – Denna status visas bara då en orderbekräftelse 

förväntas för ordern. 

• Avvaktar godkännande av orderbekräftelse – Det finns en orderbekräftelse för 

denna order som inte blivit hanterad. För att kunna leveranskvittera mot en order 

som inväntar orderbekräftelse måste orderbekräftelsen först godkännas.  

 

4.4 Ångra eller justera gjord leveranskvittens 

Om du vill ångra eller justera din leveranskvittens så går du in under Alla beställningar och 

Sök beställning och välj den beställning du vill ändra leveranskvittensen i. Klicka på fliken 

Historik och klicka sedan på den leveranskvittens som är registrerad och som du vill ändra 

eller ångra. Klicka på Ångra leveranskvittens.  



 

När du klicka på ångra leveranskvittens kommer en ruta upp där du behöver bekräfta att du vill ångra 

kvittensen.  

 

Du kan nu välja att göra en ny leveranskvittens. Observera att du endast kan ångra en 

leveranskvittens om det inte inkommit någon faktura mot ordern.  

4.5 Avsluta order 

Om en produkt som är beställd inte levereras t ex. på grund av att varan är slut på lagret, ska 

du kvittera de produkter som har kommit. Efter detta ska du trycka på knappen Avsluta 

order, för att visa för systemet att denna order ska stängas trots att hela beställningen inte 

har levererats. Ordern får då status Ofullständigt slutkvitterad. Skriv alltid en kommentar till 

varför ordern är ofullständigt slutkvitterad. 

 



 

OBS! Inget meddelande skickas till leverantören vid avslutande av order. Om felbeställning 

gjorts ska kontakt alltid tas med leverantören så snart felet uppstått/upptäckts. 

 

4.6 Granska fakturor för denna order 

Normalt blir en faktura som matchar mot en order klar för betalning. Men om du ändå vill 

kontrollera en faktura som avser en beställning ska du bocka i rutan Granska fakturor för 

denna order. Detta göras om du exempelvis ska ändra momsen eller av annan anledning vill 

kontrollera fakturan. När fakturan inkommer den till granskare i status Ordermatchning 

krävs.   

 

  



5  Fakturahantering 

På startsidan i Proceedo i den blå Att hantera rutan kan du se om du har fakturor att 

hantera. Du får också ett mejl när du har en ny faktura att hantera. För att hantera 

fakturorna väljer du fliken Fakturor eller klickar på fakturor i den blå Att hantera rutan. 

5.1 Fakturor 

Under Att hantera under sökfunktionen i fakturavyn fakturor ser du i listan vilka fakturor du 

har att hantera. Om du klickar på Alla fakturor får du upp alla fakturor och där ingår fakturor 

som du redan har behandlat. Du kan i sökfältet söka efter en faktura genom att ange 

referens, fakturanummer eller leverantör. Det går också att göra en avancerad sökning 

genom att klicka på Avancerad sökning och där välja vad du ska söka på.  

 

 

5.2 Granska faktura via fakturalistan/Hantera fakturor  

För att granska fakturan via fakturalistan går du in under Hantera fakturor, klicka på Att 

hantera för att se de fakturor du har att hantera eller sök efter fakturan genom 

sökfunktionen.  

Klicka en gång på den faktura du vill granska, i detta läge ser du konteringen och kan ändra 

den. Till höger är fakturabilden, klicka på pilen (se 1.) för att få upp fakturabild i ett nytt 

fönster. Om allt stämmer kan du godkänna fakturan genom att klicka på Godkänn faktura. 

För att se mer information om fakturan innan du behandlar den dubbelklickar du på fakturan 

eller klickar på Öppna fakturadetaljer.   

 

 

5.3 Fakturadetaljer  

Om du vill kontrollera mer på fakturan eller om det är något som ska justeras, exempelvis 

momsen, innan fakturan kan godkännas görs det under fakturadetaljer.  

 

1.  



 Menyrader 

När du öppnat fakturadetaljer finns det två menyrader, nedan är information om respektive 

rubrik.  

• Fakturahuvud – där visas alla fakturauppgifter. Fakturanummer, fakturadatum, 

förfallodatum, verifikationsnummer mm. 

• Matchningsresultat– visas om det är en faktura som ska matcha en order. 

• Kontering – här ska fakturan konteras om det är en vild faktura eller om matchning 

inte kan göras. Du kan söka värden genom förstoringsglaset eller skriva in värden 

manuellt i konteringen. Kontrollera fakturainformationen i Fakturahuvudet mot 

fakturabilden. 

• Historik – visar flödet för fakturan.  

• Fakturabild – Här ser du fakturabilden 

• Bilagor – visar de bilagor som finns för fakturan samt att du kan lägga till bilaga.  

• Utökad logg – visar information om händelser med förklaring på vad som hänt, 

datum, tid och person som gjort hanteringen. 

 

 

 Fakturabild 

I fliken Fakturabild här ser du fakturabilden. Med hjälp av plus (+) och minus (-) kan du 

zooma in och ut på fakturabilden, använd pilarna till vänster för att bläddra om det finns fler 

sidor. Vill du ladda ner fakturabilden klicka på cirkeln med tre streck (se 1.). 



 

 

 Bifoga fil till faktura 

Om du vill bifoga fil/bilaga till faktura klickar du på plustecknet (+) under bilagor och väljer 

den fil som ska bifogas.  

 

Om du vill ta bort en fil trycker du på papperskorgen till höger. För att ladda ner en bifogad 

fil klickar du på cirkeln med en pil i mitten och för att lägga en kommentar trycker du på 

pratbubblan. Extra kontrollanten kan INTE bifoga fil till fakturan. 

 

Kvitton som ska bifogas en faktura måste bifogas från förvaltningen. Skanna kvittona och 

lägg till som bifogad fil. Originalen sparas hos förvaltningen. 

 

 Kontering dela rad/ny kontering 

Det finns tre olika varianter av flöde för en faktura som man måste ta hänsyn till när det 

gäller om man ska använda Dela rad eller Ny kontering för att dela upp konteringen på flera 

rader. Dessa tre är efterattest, huvudmatch och radmatch. Om man ska använda Dela rad 

eller Ny kontering beror också ibland på hur många artiklar det är på fakturan.  

 

1. 



• Efterattest är när fakturan inte ordermatchas, det finns ingen order att koppla till 

fakturan.  

• Huvudmatch är när fakturan ordermatchas på fakturabeloppet och användaren 

måste bocka i ”Tillhör fakturan” på Matchningsresultat.  

• Radmatch är när fakturan ordermatchas på artikelnivå.  

 

 

1. Efterattest (Ej ordermatchad faktura). Dela rad ska användas 

 

Fakturor som hanteras i efterattestflödet har endast alternativet Dela rad oavsett hur 

många artiklar det är på fakturan. Alternativet Ny kontering finns inte på dessa fakturor.  

 

 

2. Faktura med huvudmatch (1 artikel). Ny kontering ska användas 

 

Fakturor med huvudmatch har endast alternativet Ny kontering vilket inte kan användas 

eftersom rutan med Totalt belopp blir 0.00 om man endast klickar på Ny kontering. 

Alternativet Dela rad finns inte på dessa fakturor. 

 



 

 

För att få till en fördelning på fakturor med huvudmatch och endast 1 artikel måste man på 

Matchningsresultat lägga till en artikelrad och ändra på beloppet i rutan för Faktura så att 

beloppet stämmer. På det sättet blir det två artiklar och dessa kan konteras på olika sätt.  

 

 

 

3. Faktura med huvudmatch (2 artiklar eller fler). Ny kontering ska användas 

 

Fakturor med huvudmatch har endast alternativet Ny kontering. När det är 2 artiklar på 

fakturan eller fler kan denna delas upp genom att klicka på Ny kontering och sedan dra ner 

en av artikelraderna alternativt klicka på pilen för att flytta ner artikeln. 



 

 

 

Det går också att på Matchningsresultat lägga till en artikelrad och ändra på beloppet i rutan 

för Faktura så att beloppet stämmer. På det sättet blir det två artiklar eller fler och dessa kan 

konteras på olika sätt.  

 

4. Faktura med radmatch (1 artikel). Dela rad ska användas 

 

På fakturor med radmatch finns både alternativet Ny kontering och Dela rad. Det är dock 

endast Dela rad som kan användas eftersom rutan med Totalt belopp blir 0.00 om man 

endast klickar på Ny kontering. På dessa fakturor finns inte Ny artikel att klicka på i 

matchningsresultat såsom det gör när det är huvudmatch. 

 



 

5. Faktura med radmatch (2 artiklar eller fler). Båda alternativen kan användas 

 

På fakturor med radmatch (2 artiklar eller fler) finns både alternativet Dela rad och Ny 

kontering. Klicka på Ny kontering för att dela upp artiklarna på två rader och dra sedan ner 

en av artikelraderna alternativt klicka på pilen för att flytta ner artikeln. 

 

 

 

Det går också att använda Dela rad men då blir det fördelat procentuellt i stället för per 

artikel. 

 

 

 



 

 

 Ändring av moms 

För att ändra moms på fakturan måste du kontera om den. Detta görs genom att lägg till en 

ny rad, genom Dela rad. Kontera med momskontot 1677 skriv in minustecken (-) och 

därefter beloppet som momsen ska minskas med. Inkludera motsvarande belopp i den 

övriga konteringen. När du har konterat klart klickar du i Godkänn faktura. 

 

 

 Kommentarer på faktura  

För att lägga kommentar på faktura skrollar du ner till nedre delen av fakturadetaljerna. Här 

kan du skriva en kommentar, när du skrivit kommentar trycker du på plustecknet (+) för att 

publicera kommentaren. För att kommentaren ska kunna läsas senare behöver du antingen 

godkänna fakturan eller välja att behandla den senare. Du kan se redan skrivna 

kommentarer under fältet där du skriver kommentaren.   

 

Du kan också läsa eller lägga en kommentar på en faktura utan att öppna den. I listvyn går 

det att se och lägga till kommentarer genom att klicka på cirkeln med rader i för att därefter 

välja Visa logg och kommentarer.  

 



En ruta kommer då upp där du kan skriva en kommentar eller se redan skrivna 

kommentarer.   

 

När du skrivit din kommentar trycker du på plustecknet (+) så publiceras kommentaren och 

den syns i listen, men för att kommentaren ska sparas behöver du därefter trycka på att 

behandla eller godkänna fakturan.  

 

 

 Sekretessmarkera fakturan eller avmarkera sekretess 

De användare som har sekretessbehörigheten, kan sekretessmarkera en faktura eller 

avmarkera sekretessen. Det sker genom att kryssa i Sekretessfaktura, se bild nedan.  

 

Det syns i fakturalistan om en faktura är sekretessmarkerad genom att den har en röd nyckel 

under Info.  

 

 

 Godkänn faktura 

När fakturan är kontrollerad ska fakturan godkännas, detta görs genom att klicka på Godkänn 

faktura.  



 

 

5.4 Fler funktioner 

Under Fler funktioner kan du välja att ange en annan granskare, inte min faktura eller skicka 

för extrakontroll. I följande avsnitt förklaras hur och när detta ska användas.   

 Skicka fakturan till Annan granskare 

Om du inte ska/kan granska fakturan eller om du bara ska kontera en del av fakturan kan du 

skicka fakturan till annan granskare. Du överlåter då din granskning till en annan person. Gå 

in under Fler funktioner och tryck på Ange annan granskare och välj en granskare i listan. 

Fakturan skickas då till den personen för granskning.  

Observera, överlåtelse för att granska fakturan kan endast ske till personer som har rätt att 

granska fakturor, kontrollattestanter. En beslutsattestant kan inte göra både granskning och 

attest av samma faktura. 

 

 

 Extra kontroll 

Fakturan kan skickas till extra kontroll innan du granskar fakturan. Detta kan användas 

exempelvis för att kontrollera att varorna kommit eller att tjänsten är utförd om det inte är 

du som mottagit varorna/tjänsten. Skriv först en kommentar om varför fakturan skickas på 

extra kontroll. Tryck sedan på Fler funktioner och välj Skicka fakturan för extra kontroll.  

Observera en användare som får en faktura för extra kontroll kan inte skicka tillbaka 

fakturan utan kan endast godkänna den.  



 

Sök sedan upp den användare som ska utföra den extra kontrollen. Du kan också välja att få 

tillbaka fakturan till dig som granskare efter att fakturan kontrollerats. 

Klicka på den gröna knappen ”Skicka fakturan till granskare” och fakturan hamnar då hos 

den person du valt som ska utföra den extra kontrollen. 

 

 

 Inte min faktura 

En faktura som du fått felaktigt eller om en faktura ska makuleras eller byta flöde ska 

fakturan skickas tillbaka till administratör. Klicka sedan på Fler funktioner och välj Inte min 

faktura.  

 

En ruta kommer upp där du ska ange en kommentar. Fakturan skickas efter det tillbaka till 

administratören. 



 

 

5.5 Attestera faktura 

Du som attestant får ett mejl när en ny faktura har inkommit, det skickas också ut 

påminnelse när fakturan närmar sig förfallodatum.  

I Proceedo syns det i den blå Att hantera rutan om det finns fakturor att hantera.  

 

Beslutsattest ska göras av attestant på fakturor i status Attest ej utförd. Klicka på den faktura 

som ska hanteras, i detta läge kan du både se fakturans kontering och fakturabild. 

Attestanten ska kontrollera fakturabilden och att konteringen som är gjord av granskaren är 

korrekt, om allt stämmer godkänns fakturan genom att klicka på Attestera faktura. Fakturan 

är nu klar för betalning och får statusen Klar. Om en faktura är konterad på flera olika ansvar 

kommer fakturan gå i parallella flöden för respektive ansvar. Ansvarig attestant kan endast 

ändra kontering eller attestera på sitt/sina ansvar. Det är först när alla attestanter har 

attesterat fakturan som den går iväg till betalning.  

 



Om faktura behöver kontrolleras mer klickar du på Öppna fakturadetaljer eller dubbelklicka 

på fakturan. I övre listen kan du se fakturahuvud, konteringen och historik gällande fakturan. 

I nedre listen ser du fakturabilden, se bifogade bilaga samt utökad logg. För att se kontering, 

historik osv klicka på respektive rubrik. 

För att se flödet välj fliken Historik eller Utökad logg, här visas hur fakturan gått, var den 

befinner sig i nuläget och varför.  

 

 

 

 

När fakturan är kontrollerad och allt stämmer klicka på Attestera faktura för att attestera 

fakturan.  

 

 

 Eget köp 

Om fakturan avser attestantens egna köp ska rutan Mitt eget köp bockas i innan fakturan 

attesteras. Fakturan skickas då automatiskt vidare till chefen i steget ovanför i hierarkin.  

 

Under Utökad logg står det att fakturan är märkt som Eget köp. 



Observera att denna funktion aldrig ska användas av den attestant som är högst upp i 

hierarkin, då fungerar den inte. Här måste istället en manuell hantering och rutin finnas. 

 

 Tillbaka till granskare 

Om attestanten inte ska ha fakturan, eller skicka tillbaka fakturan till granskare görs detta 

under fler funktioner. Vid val av Tillbaka till granskare skickas fakturan till den som hanterat 

den innan. Mer information om Fler funktioner se avsnitt 5.4. 

 

Observera att du inte kan skicka fakturan till annan beslutsattestant eftersom attesten styrs 

av attesthierarkin eller delegation. Om du fått en faktura som inte är din måste du kontakta 

administratör som får ändra i attesthierarkin. 

  



6  Ordermatchning 

Ordermatchning behöver göras om fakturan avviker från ordern. Det finns olika tillfällen när detta 

kan hända och hur det då ska hanteras. Nedan är en tabell på olika feltyper, hur de ska hanteras och 

vad du kan göra för att det inte ska hända i fortsättningen. I resterande kapitel förklaras det mer 

ingående hur de ska hanteras i Proceedo. 

Feltyp Fel hanteras genom Fel förebyggs genom 

Ej leveranskvitterad order, 

markering i kolumn mottaget 

Leveranskvittera via fakturan 

eller via inköp. Se avsnitt 6.1. 

Leveranskvittera alltid order när 

leverans skett (verklig leverans) 

Avvikelse mellan mottagen 

kvantitet och fakturerad 

kvantitet 

Gör om leveranskvittens eller 

godkänn avvikelsen genom att 

acceptera fakturan. Se avsnitt 

6.2. 

Leveranskvittera alltid order när 

leverans skett (verklig leverans) 

Skannad faktura med 

orderrader 

Bocka för de beställda 

artiklarna som finns på fakturan 

i kolumnen Tillhör fakturan. Se 

avsnitt 6.3.   

Avvikande artikelnummer 

Koppla ihop rätt artiklar, Se 

avsnitt 6.4.  

  

Kontakt med Inköp och 

upphandling som kontaktar 

leverantör och får ny prislista 

med korrekta artikelnummer.  

Tillkommande artikel 

Kontrollera den tillkommande 

avgiften mot avtal. Kontera och 

acceptera. Se avsnitt 6.5. 

Ett beställningssätt per faktura. 

Använd tilläggsartiklar 

 

6.1 Ej leveranskvitterar order 

Den vanligaste orsaken till att ordermatchning måste göras är att ordern inte blivit 

leveranskvitterad. 

När en faktura inkommer till Proceedo avvaktar den leveranskvittens i 3 dagar innan 

fakturan får status Ordermatchning krävs. Påminnelse skickas till beställaren 5 dagar efter 

fakturans ankomst. 

På en e-faktura visas med röda markeringar i kolumnen Mottaget att leveranskvittens 

saknas. Följande felmeddelande visas: 

 

Klicka på bekräfta inleverans för att leveranskvittera, läs mer om hur du leveranskvitterar i 

kapitel 4. 



 

6.2 Avvikelser i kvantitet 

När det finns en avvikelse mellan beställd kvantitet och leveranskvitterad/fakturerad 

kvantitet måste avvikelsen hanteras. Gränserna som är uppsatta är 5 kr inkl. moms per rad 

eller 10 kr inkl. moms på totalt fakturabelopp, vilket som infaller först. Om avvikelsen är okej 

ska den accepteras om gränsen är inom gränsen godkänns fakturan men om den är utanför 

går fakturan för attest.  

6.3  Skannad faktura 

Proceedo kan inte läsa raderna på en skannad faktura vilket gör att de behöver 

ordermatchas när fakturan inkommer. Följande felmeddelande visas:  

 

På fakturan visas orderraderna och du måste bocka för de artiklar som levererats och finns 

på fakturan. Detta görs genom att bocka för vid Tillhör fakturan. Belopp att matcha ska nu bli 

0 SEK och hela rutan ska vara blå. 

 

 

 

 



Fakturor till Göteborg Stad ska vara e-fakturor (observera att vissa undantag finns), kontakta 

leverantör för att de i fortsättningen skicka e-fakturor information om detta finns på 

www.goteborg.se/fakturera.  

 

6.4 Koppling av artiklar med avvikande artikelnummer 

I de fall leverantören har andra artikelnummer på fakturan än vad som är på ordern måste 

dessa kopplas ihop. 

Följande felmeddelande visas: 

 

På fakturan visas felet med röd markering runt produktbeskrivningen.  

För att hantera denna faktura klickar du på Välj en beställd artikel, en lista kommer du upp 

på de artiklar som fanns med på ordern.  

 

Markera den artikel som stämmer in med artikeln på fakturan, bocka i artikeln. Kontrollera 

att priset från fakturan stämmer överens med orderns pris. 

http://www.goteborg.se/fakturera


 

När alla artiklar är kopplade ska fakturan accepteras av kontrollattestanten och 

beslutsattestanten. Om priset inte stämmer överens ska leverantören kontaktas för 

utredning.  

 

6.5 Tillkommande artikel 

Om fakturan innehåller en tillkommande artikel, exempelvis extra avgift för frakt behöver 

det hanteras. Under Matchningsresultat, bocka du för de artiklar som Tillhör fakturan. För 

att lägga till den tillkommande artikeln klicka på Lägg till artikel, en ny rad skapas där du 

fyller i artikelnummer, beskrivning, kvantitet och pris. Du behöver därefter kontera den 

tillkommande artikeln under Kontering. När allt stämmer godkänner du fakturan, fakturan 

går till attest om summan överstiger det som attesterades på beställningen.  

 

 

6.6 Ordermatchning av glasögonformulär 

Vid beställning av glasögon används ett formulär och beställning görs på 1 kr. För att matcha 

dessa order ska du göra enligt följande.  

Kvittera ordern. Bocka för de artiklar som tillhör fakturan.  

 



Därefter justera fakturans enhetspris till det pris som står på fakturan. 

 

Kontrollera att Belopp att matcha är 0 kr, då är hela rutan med beloppen blå. Klicka på 

Godkänn faktura när du vill godkänna den.  

 

 

  



7  Attest v ia mobilapplikation  

Proceedo 9 använder sig inte av Java och kan öppnas i nästan alla webbläsare på både dator, 

mobil och surfplatta. Visma rekommenderar att använda Proceedo 9 på minst 11-tums 

skärm (alltså inte på de flesta mobiler) för att kunna hantera systemet. Beslutsattest av 

beställningar och fakturor kan även göras i mobil och surfplatta via ett mer avskalat 

Proceedo (mobilapplikation). Beslutsattestanten behöver då ha rollen B-28 Attest i mobil.  

OBS! Det går inte att hantera eskalerade fakturor i mobilapplikationen. 

När beslutsattestanten har en beställning eller faktura att attestera får hen ett mail. I detta 

mail finns en länk för att logga in i mobilen. 

 

Inloggningsbild för de med SSO-inloggning.  

Ange era gbg3000 uppgifter 

 

Inloggningsbild för de med 

lösenordsinloggning. Ange era Proceedo 

uppgifter 

I mobilen kan beslutsattestanten se beställningen, läsa syfte med beställning, godkänna eller neka 

beställningen och attestera faktura. 

  

Startsida, Översikt över beställningar och fakturor. Klicka på ”Fakturor” för att se obehandlade 

fakturor. 



  

 

 

 

 

 

 

 

I detta exempel har användaren en faktura för granskning och en faktura för attest 

Granskning av faktura 

Klicka på fakturan för att kunna granska och behandla den. 

 

Du får automatiskt upp detaljer om fakturan  

 

 

 

 

 

 

 

 



Du kan här se:      

Kontering    Fakturarader  

 

 

 

 

 

 

 

Fakturahändelser   Bifogade filer (om det finns några) 

 

 

 

 

 

Det finns möjlighet att lägga egna kommentarer och läsa tidigare 

 

 

Klicka på granska faktura och du får upp en kontrollfråga. 

 

 

 

 

 



Attest av faktura 

Klicka på fakturan för att behandla den 

 

 

Du kan här se: 

Kontering      

  

 

 

 

 Bifogade filer (om det finns några) 

 

 

 

 

 

I fakturan har du möjlighet att attestera eller skicka tillbaka till granskare 

 

 

Väljer du att attestera fakturan så får du upp en kontrollfråga 

 

 

 


